
EDITAL 

 

N.º 2/2011 

 

----------NATÁLIA MARIA ROCHA DE BRITO PACHECO CABECINHA, 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA: ------------------------------- 

----------FAZ SABER que, nos termos do n.º 1 do art.º 91º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

que veio introduzir alterações à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sessão ordinária deste 

órgão, realizada no dia 25/02/2011, os assuntos constantes na Ordem do Dia, tiveram a seguinte 

deliberação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------- 

----------Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do art. 53º da Lei n.º 169/99 

de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 5-A/2002 de 11/01: a Assembleia 

Municipal tomou o devido conhecimento; ----------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: 2ª Modificação Orçamental – 2011: 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração ao Plano de Actividades Municipal (PAM) 

e 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento (PPI): aprovada por maioria; -------------------

----------Ponto três: Adaptação do Plano Director Municipal ao Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo – Rectificação dos artigos 27º e 59º: aprovada por 

unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto quatro: Proposta de anulação da adesão ao CEBAL (Centro de Biotecnologia 

Agrícola e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral): aprovada por maioria; -------------------

----------Ponto cinco: Proposta de parceria entre o Município de Odemira e a Associação 

QUALIFICA: aprovada por maioria; ------------------------------------------------------------------ 



----------Ponto seis: Proposta n.º 2/2011P – Revisão do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina: A Assembleia Municipal deliberou, por 

consenso, solidarizar-se com a proposta em causa; ------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: Manifesto “Investir na Educação e Defender a Escola Pública!”: rejeitada 

por maioria.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Para constar e devidos efeitos, se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume. ----------------------------------------------------------------------------

----------PAÇOS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, ao vigésimo oitavo dia do mês de Fevereiro 

do ano de dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 


